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РІШЕННЯ 
 

 

       серпня 2021 р.                           Деражня                                               №_ 
                                                                                   

   Про  виділення земельної частки (паю)  

    в натурі (на місцевості)  

 

   На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст. 12, ст. 116, п. 21 розділу Х Земельного кодексу України, ст. 2, ст.3, ст. 5 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», розглянувши клопотання громадян, висновок 

постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Виділити: 

1.1.   Бузі Антоніні Миколаївні в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) № 25           

(3,65 га в умовних кадастрових гектарах), (3,80 га згідно плану землекористування 

Галузинецької сільської ради) та передати у власність, що розташована  за межами  

населеного пункту с. Галузинці із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до рішення 

Деражнянського районного суду від 11.06.2021р. справа за № 673/403/21. 

1.2.  Сергієнко Оксані Олександрівні  в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) № 22  

(3,65 га в умовних кадастрових гектарах), (2,67 га згідно плану землекористування 

Галузинецької сільської ради) та передати у власність, що розташована  за межами  

населеного пункту с. Галузинці із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до рішення 

Деражнянського районного суду від 11.06.2021р. справа за № 673/405/21. 

1.3.  Сергієнку Володимиру Петровичу  в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) № 2  

(3,65 га в умовних кадастрових гектарах), (2,73 га згідно плану землекористування 

Галузинецької сільської ради) та передати у власність, що розташована  за межами  

населеного пункту с. Глузинці із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до рішення Деражнянського 

районного суду від 11.06.2021р. справа за № 673/406/21. 



1.4.  Швецю Володимиру Степановичу в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) 

№323 (2,67 га в умовних кадастрових гектарах), (2,2098 га згідно плану 

землекористування Гатнянської сільської ради) та передати у власність, що розташована  

за межами  населеного пункту с. Гатна із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до свідоцтва про 

право на спадщину від 14.07.2021р.  № 85/2021. 

1.5.  Багрію Анатолію Степановичу в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) №195 

(3,95 га в умовних кадастрових гектарах), (3,3457 га згідно плану землекористування 

Божиковецької сільської ради) та передати у власність, що розташована  за межами  

населеного пункту с. Божиківці із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до рішення 

Деражнянського районного суду від 11.06.2021р. справа за № 673/411/21. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину 

СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Олександр 

МОЛОЧНЮК). 

 

 

 

Міський голова                                                                   Андрій КОВПАК 
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